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Nástavec k plynové metalizační pistoli MK 

 

Toto prodloužení GAS-EXT se nainstaluje 
na plynovou metalizační pistoli a umožní 
tak nanášet povlaky i v hůře dostupných 
místech a terénech.  

Nástavec najde své uplatnění především 
v petrochemickém průmyslu, kde je složitý 
přístup k potrubím nebo k podpěrám 
v blízkosti potrubí. Prodloužení tak umožní 
obsluze komplexně pokrýt veškeré potřebné plochy.  

Prodloužení lze využívat pro dráty 3,17 mm i 4,76 mm. 

Tato instalace je vhodná pro metalizační pistole MK61 nebo MK73. Zároveň se dá 
skombinovat s úhlovým nástavcem, kterým lze kov rozprašovat pod úhlem 90°. Vychylovací 
tryska se také může otáčet o 180°. 

Montáž nástavce je velmi jednoduchá, pouze se přišroubuje na přední část pistole. 

 

Vlastnosti 

� k dispozici v různých provedeních – v délce 150, 300 nebo 450 mm 
� využívá dráty 3,17 i 4,76 mm 
� vhodný pro plynové metalizační pistole MK 61 a MK 73 
� stříká pod úhlem 0 – 90°  

 

Technická specifikace 

Prodloužení GAS-EXT  Popis  

Nástavec 150 mm 1,1 kg, celková délka 270 mm 

Nástavec 300 mm 1,3 kg, celková délka 420 mm 

Nástavec 450 mm 1,5 kg, celková délka 570 mm 
 

Rychlost nástřiku s prodlužovací jednotkou při použití 3/16 ”drátu je mírně snížena, aby 
operátorovi pomohla kontrolovat tloušťku povlaku v obtížně přístupných oblastech, což má za 
následek zlepšenou kvalitu povlaku a účinnost nástřiku. 
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Typické výkonnostní údaje pro pistoli MK73 

Materiál  Průměr drátu Rychlost přenosu 
kg/h  

Výkon 
m2/kg/100 µm 

Metalizační drát – 
hliník 

Stop/ Start  
mód 

3/16"                  
1/8" 

7,5 
3,6 

3,2 

Metalizační drát – 
zinek 

Stop/ Start  
mód 

3/16"                  
1/8" 

23,0 
16,0 

0,82 

Metalizační drát – 
Zinek/hliník 85/15 

Stop/ Start  
mód 

3/16"                  
1/8" 

18,0 
12,5 

1 

 

Montáž prodloužení 

Standardně lze nástavec použít přímo na jakoukoli pistoli Metallisation MK73 nebo MK61, 
která již stříká drátem 1/8 ”nebo 3/16”. 

Přední konec standardní pistole se odstraní. Vzduchová vsuvka, tryska, vložka, směšovací blok, 
O-kroužky, pojistný kroužek vzduchové vsuvky, podložka pojistného kroužku a pružná 
podložka zůstanou zachovány. 

Prodlužovací jednotka je našroubována na přední část pistole stejným způsobem jako při 
montáži standardního vzduchového krytu. 

Původní standardní díly se poté namontují do přední části nástavce. 

Při nástřiku s prodlouženou jednotkou se používají jiné parametry a je třeba podle potřeby 
změnit tlak plynu, kyslíku a vzduchu. 

 

 

https://www.gamin.cz/nastavec-pistole-MK/ 

 

 


